
 چاین 8رابط ممبران

 

اده بیشتر از یک ممبران استف به اجبار بایدبیستر از یک ممبران می باشد تولید آب تصفیه آن اسمز معکوس که ظرفیت تگاهدر دس

به منظور صرفه جویی در فضا، تجهیزات، هزینه و راهبری  در این دستگا ه ها از یک پرشروسل دو یا چند المانه استفاده می گردد به  گردد.

صورت نیاز به قطعه ای است تا  ندر ایممبرانها به صورت سری و پشت سر هم داخل یک پرشروسل )پوسته ( قرار می گیرند. طوری که 

 را وصل نماید. این قطعه با رابط ممبران معروف است. دو ممبران پشت سر هم

 تعریف رابط ممبران

 قطعه ارتباط دهنده دو ممبران سری و پشت سر هم ، در داخل یک پرشروسل را رابط ممبران می  گویند.

ملکرد ممبران می تواند کل ع اتصال ممبران قبل به ممبران بعدی در عملکرد نهایی  دستگاه ها تاثیر بسیاری دارد. چه بسا نشتی در رابط

مثبت دستگاه را زیر سوال ببرد. و سبب سوء برداشت در خصوص عملکرد ممبرانها گردد. که همین امر منجر به نعویض ممبرانها سالم 

 گردد. که همراه با خسارت زمانی و سرمایی خواهد بود. لذا رابط ممبران باید از کیفیت و طول عمر مناسب برخوردا باشد.

 نامهای دیگر رابط ممبران:

 اینتر ممبران

 فیتینگ ممبران

 

 رابط ممبران: همیت ا

 ،حل شدن در آببر اثر خوردیگی و سبب می گردد تا  شودآنها تولید می ز ارابط ممبران که عدم کیفیت مناسب موادی  .1

 .یابدافزایش در آب تصفیه  ناخالصی

 ینگ ها می تواند نشتی آب غلیظ را به آب تصفیه سبب گردد.رجنس اودر خصوص خوردگی در قطعات رابط ممبران به  .2

آب غلیظ را به آب در شرایط تغییر دمای نشتی رابط ممبران با ممبران،  در صورت عدم هماهنگی خواص انبساط و انقباظ  .3

 را سبب خواهد شد.تصفیه 

ر زمان نشتی ایجاد بخصوص در گذ مقابل آب بخصوص رسوبات آب مقاوم باشد.جنس اوربنگ های مورد استفاده باید در  .4

  نکند.

می باشد لذا دقت و وسواس در انتخاب رابط و هزینه برای حرفه ای ناشی از رابط ممبران کار زمان بر ،  پیدا کردن نشتی .5

 .ممبران از اهمیت زیادی برخوردار می باشد

طراحی و تولید رابط ممبران، سبب شکسته در صورت عدم در نظر گرفت آزادی مابین ممبران ها در حین اتصال به هم در  .6

 شدن رابط ممبران خواهد شد.

 وظیفه رابط ممبران:

 دو ممبران سری شده به هم مطمئن آب بندی .1

 شرکت طراحان تصفیه کوثر

 
 خصص در صنعت تصفیه  آب تدودهه 

 



 هدایت آب تصفیه در یک مسیر .2

 جدا سازی آب تصفیه از پساب ) آب غلیط شده( .3

 ایجاد انعطاف فیزیکی در اتصال دو ممبران .4

 پر کردن فاصله دو ممبران  .5

 طوالنی مدت در داخل آب بخصوص آبهای با تی دی اس باالعمر  .6

 عدم ایجاد آلودگی در آب تصفیه .7

 

 انواع رابط ممبران تولیدی:

 اینچ: برای اتصال ممبران های چهار اینچ بکار می رود. 4رابط ممبران  .1

 اینچ: برای اتصال ممبران های هشت اینچ بکار می رود. 8رابط ممبران  .2
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